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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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 สวัสดีคุณผู  อ  านจุลสาร  O IE  SHARE ฉบับที่  87 
เดือนมิถุนายน ที่ยังคงมอบสาระความรูใหคุณผูอานผานบทความ 
สาระนารูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มาเริ่มกันท่ีเรื่อง  ขับเคลื่อน 
Medical textile เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
ในคอลัมน Econ Focus เรื่อง มิติใหมการลงทุนของญี่ปุนกับจีน
ในประเทศไทย ในคอลัมน Sharing และปดทายดวยเก็บมาเลา 
เรื่อง หลักการยศาสตรมีประโยชนอยางไร
 ขอบคุณคุณผู อานท่ีติดตาม OIE SHARE กันมาตลอด 
แลวพบกันใหมนะคะ
         ดวยความปรารถนาดี



3

ECONFF  CUS  CUS

“สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย (Medical Textiles)
เป นสิ่งทอเทคนิคที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง มีสัดสวน
กํา ไรสูง  สามารถส ง เสริมและพัฒนาให  เกิดการลงทุน
ในประเทศไทยได โดยทิศทางตลาดสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย
ของโลกขยายตัวอยางตอเน่ือง ตามจํานวนประชากรสูงวัย
ที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วทั่วทุกมุมโลก จึงนับเปนโอกาสสําคัญ
ของผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ที่จะเช่ือมโยงศักยภาพเขาสูตลาดใหมในอุตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจร”

อะไรคือ “Medical Textiles” 
 Medical Textiles หรือ สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย เปนส่ิงทอ
และผลิตภัณฑสิ่งทอที่นํามาใชงานทางการแพทย แบงตามประเภท
การใชงานได 3 กลุมหลัก คือ การศัลยกรรมและผาตัด เสริมการทํางาน
ของอวัยวะ และการดูแลสุขภาพอนามัย ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช ครั้งเดียว
และสามารถใชซํ้าได ตัวอยางผลิตภัณฑสิ่งทอทางการแพทยที่สําคัญ เชน 
หลอดเ ลือดเ ทียม  ชุดปลอดเ ช้ือสํ าห รับบุคลากรทางการแพทย 
ผ าคลุมผาตัด ผาปูเตียง ผากอซ เสื้อคลุมผาตัด ผาออมสําเร็จรูป 
หนากากอนามัย โดยผลิตภัณฑสิ่งทอทางการแพทยเหลาน้ีจะเนนเรื่อง
ความสะอาดในการผลิต และความปลอดภัยตอผูใชเปนสําคัญ นอกจากนี้
ยังรวมถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับอนามัยสวนบุคคล เชน ผาออมสําเร็จรูป 
ผาอนามัย

ทําไมตอง Medical Textiles ?
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหมของไทย ตองเร งพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกจากปจจัยทาทายหลายดาน
รวมถึงการแขงขันดานราคาของสินคาประเภท Mass Product กับผูผลิต
รายใหญของโลกอยางจีน และบังคลาเทศ โดยในป 2561 ที่ผานมา 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ .) ได ศึกษาวิเคราะหภาวะ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ งหมของไทยเปรียบเทียบกับตลาดโลก 
พบวา อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ งห มสามารถปรับตัวขึ้นมา
อยู ในระดับที่ดีขึ้น มีโอกาสขยายตัวในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น จากการท่ี
ผู ประกอบการส่ิงทอมีนวัตกรรมการผลิตเส นใยชนิดพิเศษเพ่ิมขึ้น 
สวนผู ประกอบการเครื่องนุ งหมปรับตัวยกระดับไปสู ผู ผลิตที่สามารถ
พัฒนาการออกแบบ (ODM) ไดมากขึ้นตามแผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  พ .ศ .  2559-2564 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และเพ่ือใหเกิดการยกระดับอุตสาหกรรมตลอด 
Supply chain สศอ. จึงสรางชองทางการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ งหมโดยเชื่อมโยงเขาสู อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
ซึ่งเปน 1 ในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามนโยบายของรัฐบาล 
ที่เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตอยอดธุรกิจการรักษาพยาบาล 
และการท องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมท่ีแข็งแกร ง 
ไปสูการยกระดับการใหบริการคุณภาพสูง การวิจัยยาและผลิตเวชภัณฑ 
และการผลิตวัสดุอุปกรณทางการแพทยสมัยใหม ดังนั้น สิ่งทอเทคนิค

ขับเคลื่อนขับเคล่ือน  Medical TextilesMedical Textiles  
เช่ือมโยงอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรเช่ือมโยงอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2



444444444

ทางการแพทย (Medical textiles) จะเปนกลไกสําคัญที่จะมีบทบาท
ในการตอบโจทยด านการผลิตวัสดุอุปกรณทางการแพทยสมัยใหม 
ที่เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0
 นอกจากนี้ สศอ . ได วิ เคราะหศักยภาพและความเปนไปได
ในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอเทคนิค ซึ่งป จจุบันมีผู ผลิตส่ิงทอ
ที่เกี่ยวของกับสิ่งทอเทคนิค จํานวน 553 ราย กระจายอยูในกลุมส่ิงทอ
เทคนิคที่รองรับอุตสาหกรรมสําคัญ คือ สิ่งทอเทคนิคทางยานยนต 
สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย สิ่งทอเทคนิคสําหรับบรรจุภัณฑ สิ่งทอเทคนิค
สําหรับการเกษตร และสิ่งทอเทคนิคสําหรับที่พักอาศัยโดยพบว า 
สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย (Medical Textiles) เป นผลิตภัณฑ
ที่มีศักยภาพสูงทางการตลาด มีสัดสวนกําไรสูง สามารถสงเสริมและ
พัฒนาใหเกิดการลงทุนในประเทศไทยได และหากพิจารณามูลคา
การสงออกส่ิงทอเทคนิคทางการแพทยของไทยในป 2561 มีมูลคารวม 
59.86 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปที่ผานมารอยละ 7.0 และคาดวา
ตลาดสิ่งทอเทคนิคทางการแพทยของโลกจะขยายตัวอยางตอเนื่อง 
จากรายงาน Global Healthcare Industry Outlook 2018 ระบุวา 
ในป 2561 Healthcare Industry มีการขยายตัวรอยละ 4.8 จากปกอน 
สอดคลองกับการคาดการณของ Global Health Care Outlook 
ที่ประมาณการมูลคาตลาดอุตสาหกรรมดูแลรักษาสุขภาพของโลกวา
จะเติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร อยละ 4.1 ต อป  ในช วงป  2560-2564 
โดยมีปจจัยสําคัญ คือ จํานวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล วอย าง  ญี่ปุ น  เยอรมนี  และอิตาลี 
ขณะที่กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเร่ิมมีแนวโนมดังกลาว 
ประกอบกับประเทศไทยถูกจัดเปนหน่ึงในจุดหมายปลายทางท่ีผู ปวย
ชาวตางชาติใหการยอมรับอยางกวางขวางดานการบริการรักษาสุขภาพ
ที่มีคุณภาพสูง โดยในป 2560 มีชาวตางชาติเขารับการรักษาพยาบาล
ในไทยมากถึง 4.4 ลานคน  
 จากปจจัยตาง ๆ ขางตนแสดงใหเห็นถึงโอกาสของผูประกอบการ
ในธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมท่ีจะเชื่อมโยงศักยภาพของอุตสาหกรรม
เขาสูตลาดใหมในธุรกิจการแพทยครบวงจรโดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ
ในกลุ มชุดเสื้อกาวนผาตัดปลอดเชื้อประเภทใชแลวทิ้ง (Disposable 
Gown) หมวกคลุมศีรษะ ที่คลุมรองเทา หนากากอนามัย ถุงบรรจุวัสดุ 
Disposal รวมถึงผามานและผาบังเตียงแบบ Self-cleaning ในหองผาตัด 
ผาปูเตียงผู ปวยที่สามารถลดการเกิดแผลกดทับ ผาพันแผลปลอดเชื้อ 
เน่ืองจากคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑในกลุ มนี้สามารถตอบโจทย
การใชงานไดดีกวาสิ่งทอท่ัวไป สอดคลองกับกระแสการดูแลรักษาสุขภาพ
ของโลกท่ีกําลังเติบโตข้ึนอยางตอเน่ืองและเปนฟนเฟองหน่ึงในการ
ตอบโจทยการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต

จุดเช่ือมโยงสู New S-curve
 การเ ร่ิมต นเ ช่ือมโยงอุตสาหกรรมส่ิงทอและเค ร่ืองนุ  งห ม
กับวงการแพทยในระยะแรกตองอาศัยความพยายามท่ีจะทําใหเกิด
ความเชื่อมโยงความตองการของผู ใช งานวัสดุสิ่งทอทางการแพทย 
ไปสู ผู ผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหมตลอดหวงโซคุณคา 
(Value chain) ซึ่งจะทําใหเกิดการรับรู ด านความตองการใชงาน 

และความเขาใจเชิงเทคนิคทางการแพทยไปดวยกัน โดยใชการตลาด
เป นตัวนําการผลิตเพ่ือให ผู ผลิตของไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ
สิ่งทอทางการแพทยใหมีมาตรฐาน มีงานวิจัยรองรับ และตอบโจทย
การใชงานมากที่สุด ดังนั้น สศอ. จึงสรางชองทางการเชื่อมโยงดังกลาว
ผานการจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) ระหวางผูประกอบการสิ่งทอ
และเคร่ืองนุงหม บุคลากรทางการแพทย และผูเช่ียวชาญในตลาดเครื่องมือ
และอุปกรณทางการแพทย  พร อมขยายผลสู การเสวนาวิชาการ
ในหัวขอ Medical Textile : นวัตกรรมสิ่งทอไทย...ฟนเฟองใหม
สู อุตสาหกรรมอนาคต เพ่ือรวมกันถายทอดความรูเชิงเทคนิคการผลิต 
ประสบการณด านการตลาดเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 
และงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับส่ิงทอทางการแพทย สําหรับประเด็นที่
สังเคราะหไดจากการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมในระยะแรกมี ดังน้ี 
 • ตลาดเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย มีลักษณะ
ตางจากตลาดส่ิงทอและเครื่องนุงหมทั่วไป จําเปนตองมีกระบวนการ
ที่เรียกวา Market maker คือ ตองมีกิจกรรมทางวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยของผลิตภัณฑ เพื่อส งเสริมการขาย รวมถึงการบริการ
หลังการขายเพื่อติดตามผลจากการใชงาน ซึ่งสามารถนําขอมูลไปพัฒนา
ผลิตภัณฑไดอยางตอเนื่อง
 • ตลาดส่ิงทอทางการแพทย ของไทยขยายตัวประมาณ
รอยละ 20 โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทใชแลวท้ิง (Disposable 
products) เช น ชุดเส้ือกาวนผ าตัดปลอดเช้ือประเภทใช แล วทิ้ง
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ถุงมือ หมวกคลุมศีรษะ ที่คลุมรองเทา หนากากอนามัย และถุงบรรจุ
วัสดุใชแลวทิ้ง 

• การผลิตส่ิงทอตนน้ําของไทยมีความพรอม ปจจุบัน
ผูประกอบการทุกรายในสมาคมอุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐไทยสามารถ
ผลิตเสนใยสังเคราะหสมบัติพิเศษไดและมีหลายชนิดตามความตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ เชน ชนิดดูดซึมนํ้าไดดี ชนิดกันซึม
ของเหลว ชนิดตานเชื้อแบคทีเรีย (Anti bacteria) นําไปใชในการผลิต
สิ่งทอทางการแพทยไดหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเสนใยสําหรับผลิตผา 
Non-woven ที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑประเภทใชแลวทิ้งเปนหลัก 

• ผูประกอบการส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทยหลายราย 
Transform การผลิตผลิตภัณฑเขาสู ตลาดทางการแพทย
ดวยการคิดคนนวัตกรรม เช น การพัฒนาเสนใยที่ยับยั้งแบคทีเรีย
ไดอยางถาวรดวยการผสมผสานเทคโนโลยีนาโนซิงคและตอยอดผลิตภัณฑ
เขาสู ตลาดส่ิงทอทางการแพทยที่นําไปผลิตชุดผู ปวยและผาปูที่นอน/
ปลอกหมอนปลอดเชื้อแบคทีเรีย  การพัฒนาสิ่งทอที่มีคุณสมบัติปองกันฝุน
และปองกันนํ้าซึมผานท่ีตอยอดไปสูการผลิตชุดพยาบาลในหองผาตัด  
นอกจากนี้การพัฒนาดานการออกแบบก็เปนอีกหน่ึงแนวทางในการ
ยกระดับสินค าเข าสู ตลาดดังกล าว เช น การออกแบบเสื้อผู ป วย
ที่มีความสะดวกต อการสวมใส และการขยับตัวของผู ป วยติดเตียง
หรือผู ใสเฝอกแขน/ไหลติด  เสื้อผาที่ออกแบบใหเหมาะสมกับรูปราง
ผูสูงอายุ

• เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย ที่มี โอกาส
ทางการตลาด ไดแก อุปกรณดานการฟนฟูรางกายผูปวยและผูสูงอายุ 
โดยอุปกรณในกลุมนี้ผลิตจากสิ่งทอเปนหลัก เชน ผา Pressure garment 
สําหรับรักษาแผลไฟไหมนํ้าร อนลวก ผาพยุงและยกผู ป วยติดเตียง 
แตเป นสิ่งทอท่ีต องพัฒนาโดยใชความรู ด านส่ิงทอมาผนวกรวมกับ
ความรู ทางการแพทย ทางกายภาพบําบัด รวมถึงดานวัสดุศาสตร 

เพื่ อ ให  ไ ด  อุ ปกรณ  ส นับสนุนผู  ป  วยที่
หลากหลาย และเปนประโยชนตอคนไข
ที่ไมตองนําเขาสินคาจากตางประเทศ
 กลาวโดยสรุป การพัฒนาสิ่งทอ
ทางการแพทย จําเปนตองเชื่อมโยงกัน
ระหวางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
กับวงการแพทย เพื่อใหผลิตภัณฑสิ่งทอ
ทางการแพทยของไทยตอบโจทยธุรกิจ
ทางการแพทย ไดมาตรฐาน และมีงานวิจัย
รองรับ ซึ่งจะชวยลดการนําเขาอุปกรณ
ทางการแพทยจากตางประเทศและยังเพ่ิม
ทางเลือกใหกับบุคลากรทางการแพทย
ที่จะมีชุดเครื่องแบบและชุดใสปฏิบัติงานที่มี
การใชงานที่หลากหลาย  เชน  ชุดที่สามารถ
ปองกันแบคทีเรีย ปองกันของเหลวซึมผาน  
และระบายน้ําและอากาศไดดีในชุดเดียว 
รวมถึงกลุมผูปวยท่ีจะสามารถเขาถึงวัสดุ
อุปกรณฟนฟูรางกายท่ีผลิตภายในประเทศ

ในราคายอมเยากวาอุปกรณนําเขา เกิดประโยชนตอภาคอุตสาหกรรม
และการสาธารณสุขของประเทศในระยะตอไป

ขับเคล่ือนสู New S-curve ระยะตอไป
 สศอ. มีแนวทางจัดทํากลไกการพัฒนาแพลตฟอรมอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณทางการแพทย โดยจะนํารองดวยส่ิงทอเทคนิคการแพทย
เพื่อเปนหนึ่งในฟนเฟองที่จะขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
(Medical Hub) อุตสาหกรรมเปาหมาย S-Curve ภายใต Road map 
ไทยแลนด 4.0 นําไปสู การเพ่ิมศักยภาพการใหบริการคุณภาพสูง
และยกระดับการผลิตวัสดุอุปกรณทางการแพทยสมัยใหมในทายที่สุด 
โดยในอนาคตจะตองมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม
สิ่งทอเทคนิคทางการแพทยของไทยอยางรอบดาน เพื่อใหสามารถ
ขยายการสงออกสูตลาดในหลายประเทศตามความตองการของกลุม
ผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
 ทั่วโลก รวมถึงตลาดในประเทศที่มีทิศทางขยายตัวอยางตอเนื่อง 
จึงนับเปนโอกาสที่ดีสําหรับผูประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหมในการ
ยกระดับสูอุตสาหกรรมอนาคต

จัดทําโดย :
ประวีรา โพธิสุวรรณ

แหลงขอมูลอางอิง :
1. การประชุมหารือแนวทางการจัดทํา Platform อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ

ทางการแพทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 
ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. การสัมมนา “Medical Textiles : นวัตกรรมสิ่งทอไทย…ฟนเฟองใหมสู
อุตสาหกรรมอนาคต” ภายใตโครงการศูนยสารสนเทสอัจฉริยะ

อุตสาหกรรมแฟชั่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ป 2562
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 2.0 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนเมษายน 2562 
อยูที่รอยละ 63.9

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวรอยละ 2.0 

เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต

สําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรม

การผลิตเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต

 ● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต   ดัชนีผลผลิตขยายตัว

รอยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มข้ึน

ในกลุมรถปคอัพ และรถยนตนั่งขนาดกลางเปนหลัก เนื่องจากมีการขยาย

กําลั งการผลิต  เ พ่ือรองรับการขยายตัวของความต องการตลาด

ทั้งในประเทศและตางประเทศ

 ● อุ ตส าหกรรมการผลิ ต เ ครื่ อ ง
ปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 15.6 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

สภาพอากาศท่ีรอนจัด ทําใหมีความตองการ

เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ 

โดยเฉพาะตลาดอินเดีย ยูโรโซน และประเทศ

เพื่อนบาน

 ● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีต ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 10.3 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน เป น

การเพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุมผลิตภัณฑ ซึ่งเพิ่มขึ้น

ตามความตองการในการกอสร างโครงการ

ของภาครัฐและภาคเอกชน

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ

ที่หดตัว เช น อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาล 

อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 

และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ 

 ● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนี

ผลผลิตหดตัวร อยละ  28.6 เ ม่ือเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจากปนี้โรงงาน

ปดหีบเร็วกวาปที่ผานมา ทําใหปริมาณนํ้าตาล

ลดลง เมื่อเทียบกับปกอน

 ● อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตหดตัว

รอยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง

ในกลุม Hard Disk Drive เปนหลัก เปนผลจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

ดานการจัดเก็บขอมูลเปน SSD และพัฒนา HDD ใหมีความจุสูงเพ่ิมขึ้น 

สงผลใหปริมาณการผลิตลดลง

 ● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ ดัชนีผลผลิต

หดตัวรอยละ 7.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง

ในกลุมยางแผนและยางแทงเปนหลัก เปนผลจากสภาพอากาศรอน

และแลงจัด ทําใหนํ้ายางออกสูตลาดลดลง
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ก    ารลงทุนในอดีตที่ผานมา ประเทศตาง ๆ ตองการพัฒนาเศรษฐกิจ
    ให มั่นคงโดยสงเสริมให เกิดการลงทุนในประเทศ พรอมทั้ง
เปดรับการลงทุนจากตางประเทศมากกวาการออกไปลงทุนในตางประเทศ 
เนื่องจากการลงทุนภายในประเทศมีปจจัยสนับสนุน สงเสริม และเอื้อประโยชน
ในหลายประการ อาทิ ทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค กฎระเบียบ 
สิทธิประโยชน การลงทุน  บุคลากร  ตลาด  การเข  าถึ งแหล  ง เงินทุน 
และการคุมครองการลงทุน
 เมื่อเวลาผานไปประเทศตาง ๆ ไดส งเสริมใหมีการออกไปลงทุน
ในตางประเทศมากข้ึน เนื่องจากเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน
ดวยการลดตนทุน (การไดรับเทคโนโลยีหรือองคความรู จากบริษัทที่เขาไป
ร วมทุน ซึ่ งส งเสริมศักยภาพในการผลิตให สูงขึ้น การประหยัดต นทุน
ทางโลจิสติกส อาทิ คาขนสง ระยะเวลาขนสง และการจัดเก็บสินคา) การเพ่ิม
ชองทางในการแสวงหาทรัพยากรทั้งในดานวัตถุดิบและแรงงาน เปนโอกาส
ในการขยายตลาดใหม และเพิ่มการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีตาง ๆ 
รวมท้ังเปนการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศ (อาทิ ความผันผวน
ของตลาดในประเทศ ปญหาดานคาเงิน ซึ่งการออกไปลงทุนในตางประเทศ
จะชวยใหคาเงินออนลง/ไมแข็งจนกระทบกับการสงออก) จากปจจัยบวก
ของการไปลงทุนในตางประเทศดังที่กลาวมา สงผลใหประเทศมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ อาทิ ญี่ปุน จีน เปล่ียนแปลงนโยบายดานการลงทุนของประเทศ
ไปสูการลงทุนในตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก
 นโยบายการลงทุนของญี่ปุนที่สามารถแบงไดเปน 3 ชวง คือ 1) ชวงเรง
ฟ นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (เนนพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ) 
2) ชวงพัฒนาเพื่อการสงออก และ 3) ชวงของการออกไปลงทุนในตางประเทศ 
ซึ่ ง เหตุที่ญี่ปุ นส งเสริมให มีการลงทุนในต างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ความสามารถในการสงออกของญี่ปุนที่ทําใหคาเงินเยนแข็งขึ้น การขาดแคลน
แรงงาน คาแรงที่สูงขึ้น วัตถุดิบหายากและราคาแพงข้ึน รวมทั้งตลาดในประเทศ
หดตัวลง  ต อมารัฐบาลญ่ีปุ นได มีมาตรการส ง เส ริมการออกไปลงทุน
ในตางประเทศ ประกอบดวย การใหขอมูลแกนักลงทุน การใหเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 
การประกันความเส่ียงความชวยเหลือของรัฐบาลญ่ีปุน (หรือ Mega Project
เพื่อใหนักลงทุนชาวญี่ปุนสามารถทํากําไรเพื่อลงทุนตอในระยะยาวในประเทศ
นั้น ๆ ได) และความตกลงระหวางประเทศเพ่ือแกปญหา/อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น         
ในการลงทุน ทั้งนี้ ไทยเปนประเทศแรก ๆ ท่ีญี่ปุนไดมาลงทุนในตางประเทศ
และเปนลําดับสูงสุดของการลงทุนของญ่ีปุนในอาเซียน ดวยเหตุผลท่ีวาไทย
มีศักยภาพที่เอื้อตอการลงทุนของญี่ปุน อาทิ ที่ตั้งซึ่งเปนศูนยกลางของภูมิภาค
อาเซียน ความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค วัตถุดิบ 
เทคโนโลยี และศักยภาพของแรงงาน นอกจากนี้ ปจจุบันญี่ปุ นยังไดกําหนด
เปาหมายของการลงทุนในประเทศอาเซียนและขยายไปยังประเทศอื่น ๆ             
ทั่วโลกอีกดวย

 สําหรับการ ท่ีญี่ปุ นร  วมมือกับจีนไปลงทุนในประเทศท่ีสามนั้น
เป นการปรับกลยุทธ การลงทุนในต างประเทศของญ่ีปุ น สืบเ น่ืองจาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีนไดกลายเปนภัยคุกคาม 
(Threats) และเปนการชวงชิงพื้นที่ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ของญี่ปุ นเปนอยางมาก รวมทั้งจีน (มณฑลยูนนาน) เปนหน่ึงในสมาชิก
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ดังกล าวด วย อย างไรก็ตามป จจุบันจีนเป นฐานการลงทุนท่ีใหญ ที่สุด
เกือบทุกอุตสาหกรรมของญี่ปุ น เนื่องจากตลาดภายในของจีนมีขนาดใหญ
และความตองการท่ีหลากหลาย มีเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม และเปดรับ          
การลงทุนจากตางประเทศมากข้ึน จึงเปนโอกาสของประเทศตาง ๆ รวมทั้งญ่ีปุน
ที่เขาไปลงทุนในจีนเพิ่มขึ้น
 โดยที่นโยบายการลงทุนของจีนภายหลังจากการเปดประเทศ ไดเปดรับ
การลงทุนจากตางประเทศโดยมีบริษัททั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ จากตางชาติ
เขาไปลงทุนในจีน ขณะที่บริษัทในประเทศจีนไดเริ่มพัฒนาจากผูรับจางผลิต
มาเป นผู ผลิตเพ่ือปอนตลาดโลก และเปลี่ยนมาเป นผู ส งออกระดับโลก 
ซึ่งสงผลใหคาแรงในจีนสูงขึ้น เงินทุนสํารองมีมาก คาเงินหยวนแข็ง ตลาดอิ่มตัว 
และถูกกีดกันทางการคา จีนจึงกําหนดนโยบาย “Going Global” เพื่อสงเสริม
การออกไปลงทุนในตางประเทศเปนยุทธศาสตรสําคัญ และเปลี่ยนจาก
การเปนผูรับการลงทุนเปนผูลงทุนในตางประเทศอันดับ 3 ของโลก โดยรัฐบาลจีน
ไดมีมาตรการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ อาทิ การจัดต้ังคณะกรรมการ
ดูแลและจัดการทรัพยสินของรัฐ (State-owned Assets Supervision 
and Administration Commission: SASAC) การมอบหมายใหสถาบันการเงิน
ปลอยสินเชื่อปลอดดอกเบ้ียเปนระยะเวลา 10 ป แกกิจการช้ันนําของจีน 
(Nation Champions) ที่ประสงคจะออกไปลงทุนในตางประเทศ การชวยเหลือ
ของรัฐบาลแกเอกชนรายใหญ การใหความชวยเหลือของเอกชนรายใหญ/

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

มิติใหมการลงทุนมิติใหมการลงทุน
ของญี่ปุนกับจีนในประเทศไทยของญี่ปุนกับจีนในประเทศไทย
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รั ฐ วิ ส าหกิ จแก  เ อกชนราย เล็ ก  การผ  อนคลายการควบคุ ม เ ม็ด เ งิ น
และการไหลเขาออกของเม็ดเงินลงทุนในตางประเทศ ซึ่งสงผลใหการลงทุนฯ
ตอเนื่องและขยายไปในหลายภูมิภาค โดยเนนหนักไปท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
โดยเฉพาะอย างยิ่ งกลุ มประเทศสมาชิกอาเซียน  สําหรับเหตุผลที่จีน
เลือกมาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทย เนื่องจากจีนเล็งเห็นวาในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไทยเปนหน่ึงในประเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ การลงทุน 
ทั้งในดานปจจัยการผลิต แรงงาน กฎระเบียบและสิทธิประโยชนการลงทุน 
และการส งออกสินค าเข าไปยังตลาดจีน นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจ
และการเมืองในยุคปจจุบันไมเอื้อตอการสรางหวงโซสินคาเองทั้งหมดตั้งแต
ตนนํ้าจนถึงปลายน้ํา ดังน้ันนักลงทุนจีนจึงตองการต้ังโรงงานเพ่ือผลิตสินคา 
(ปลายนํ้า) ในตางประเทศ โดยมีการนําเขาสินคากลางนํ้าจากจีนมาแปรรูป
เปนสินคาขั้นปลายน้ําเพื่อสงสินคาไปยังตลาดจีนและท่ัวโลก 
 เหตุผลท่ีจีนรวมมือกับญี่ปุ นมาลงทุนในประเทศท่ีสาม โดยเลือกไทย
เปนประเทศแรกของการรวมมือดังกลาว คือ ไทยมีนโยบายเปดรับการลงทุน
จากตางประเทศที่ดี ได แก  “Thailand 4.0” และ “เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC)” ของไทย 
ซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบาย “One Belt One Road” หรือ “หนึ่งแถบ
หนึ่งเสนทาง” ของจีน อีกท้ังความเปนประชาคมของภูมิภาคน้ีกําลังพัฒนา
ไปดวยดี รวมท้ังจีนยึดมั่นในหลักการ “รวมหารือ รวมสราง และรวมรับ
ประโยชน” เพื่อเติมเต็มความรวมมือระหวางสามประเทศใหเกิดประโยชน
รวมกันและขยายอนาคตความรวมมือดังกลาวใหกาวหนายิ่งข้ึน
 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา การลงทุนในปจจุบัน ไดเปลี่ยนจาก
การลงทุนเพียงลําพังหรือการรวมลงทุนกับประเทศท่ีเปนผูรับการลงทุน รวมท้ัง
เปลี่ยนสถานะจากคูแขงกับประเทศอื่น ๆ มาเปนรวมมือกันในฐานะ Strategic 
Partner ไปลงทุนในประเทศท่ีสามเพ่ือสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ดีกวาและลดความเสี่ยงทางการลงทุนบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน 
(win-win-win situation) โดยท่ีความรวมมือระหวางจีนกับญี่ปุน เปนการนํา
จุดแข็งของแตละฝายมาสงเสริมซ่ึงกันและกันเพ่ือออกไปลงทุนในประเทศท่ีสาม 
ซึ่งญี่ปุนมีจุดแข็งเรื่องความเชี่ยวชาญในดานทรัพยากรบุคคล และการออกไป
ลงทุนในตางประเทศ สวนจีนมีจุดแข็งเร่ืองการกอสร างและเทคโนโลยี 
และตองการผลักดันนโยบาย “One Belt One Road” พรอมทั้งเพ่ิม
ความร วมมือกับญี่ปุ นเพื่อรองรับนโยบายกีดกันทางการค าของสหรัฐฯ 
เชนเดียวกับญี่ปุนที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายของสหรัฐฯ เชนกัน ตลอดจน
ทั้งสองประเทศยังเห็นถึงความสอดคลองกับนโยบาย “Thailand 4.0” 
และนโยบายของ EEC กับการลงทุนในประเทศที่สามดังกลาวดวย
 การรวมมือกันไปลงทุนในประเทศท่ีสามของญ่ีปุ นและจีนในคร้ังนี้
มีนักลงทุนในอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนผูนําในการลงทุนและมีสถาบันการเงิน
ของทั้งสองประเทศใหการสนับสนุนดานการเงิน และรัฐบาลญี่ปุ นไดจัดตั้ง
กองทุน Japan Overseas Infrastructure Investment (JOIN) มีทุนเร่ิมตน
30 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศที่สาม ทําให
การรวมมือครั้งนี้มีความพรอมในการออกไปลงทุนอยางเต็มที่ 
 เพื่อเปนการรองรับและประชาสัมพันธการลงทุนในรูปแบบดังกลาว
ใน EEC สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ . ) ได ร วมกับองค การส งเสริมการค าระหว างประเทศของญ่ีปุ น 
(The Japan External Trade Organization: JETRO) และคณะกรรมการ
สงเสริมการคาระหวางประเทศ (China Council for the Promotion 

of International Trade: CCPIT) จัดงานสัมมนา Japan-China Workshop 
on Business Cooperation in Thailand เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2562 
ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมการสัมมนาจากภาคเอกชน
และภาครัฐของไทย-ญี่ปุน และจีน ซึ่งเปนนักธุรกิจญ่ีปุน-จีน กวา 260 บริษัท 
งานสัมมนาฯ มีวัตถุประสงคเพื่อให ข อมูลและสรางเครือข ายทางธุรกิจ
ในการรวมลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งจะเปนพื้นที่ตัวอยางของความรวมมือ
การลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ นและจีนในประเทศที่สาม โดยนักลงทุนญี่ปุ น
และจีนสนใจลงทุนใน 3 สาขาหลักคือ การขนสงและโลจิสติกส พลังงาน
และสิ่งแวดลอม และเมืองอัจฉริยะ และสถานะลาสุดไดเขาไปมีสวนรวม
ในโครงการที่สําคัญ คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
และโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City นอกจากนี้ นักลงทุนญ่ีปุนและจีน 
ยังมีความสนใจในการลงทุนสาขาการบินและโลจิสติกส หุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ และการแพทยสมัยใหม เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จึงมีแนวโนมท่ีจะเพิ่ม
ความรวมมือในสาขาดังกลาวในการลงทุนรวมกันของทั้งสามประเทศในอนาคต 
 สําหรับดานการเตรียมรองรับการลงทุนดังกลาว สกพอ. ไดดําเนินการ
โดยพิจารณาจัดต้ังหนวยงานภายในข้ึนมาใหม เพ่ือผลักดันโครงการ ใหการดูแล
และอํานวยความสะดวกใหกับการลงทุนรูปแบบนี้อยางใกลชิดและตอเนื่อง 
และมีกฎหมายที่กํากับดูแลใน EEC โดยเฉพาะเพื่อใหเกิดความตอเน่ือง
ในการลงทุนอีกดวย นอกจากนี้ สกพอ. ไดมีการเสนอรางการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในวงเงิน 1,000 ลานบาท เพื่อให EEC 
มีอํานาจในการรางระเบียบกองทุนฯ และบริหารเอง ใชเอง โดยไมตอง
ผานกระทรวงการคลัง เพื่อความคลองตัวและบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
 จากความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุญีปุ่นและจนีทีเ่ลือกไทยเปนประเทศแรก
ของการลงทุนในประเทศที่สาม เนื่องจากญี่ปุ นและจีนมีความสัมพันธที่ดี
กับไทยมาอยางยาวนาน เปนฐานการลงทุนขนาดใหญ นโยบายการลงทุนไมมี
ความเปลี่ยนแปลงมากนัก มีความนาเชื่อถือทางการเงินและมีความเสี่ยงนอย 
รวมทั้ง EEC มีทําเลที่ตั้งที่ดีอยูกึ่งกลางของอาเซียนเหมาะสําหรับการลงทุน
มากกวาประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน อยางไรก็ตามหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
ทั้งภาครัฐและเอกชนควรรักษาภาพลักษณที่ดีของประเทศท่ีนาลงทุน
และพัฒนาปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของใหเอ้ือประโยชนแกประเทศท่ีมาลงทุน
ทําธุรกิจในประเทศไทยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไทย
เปนศูนยกลางการลงทุนของภูมิภาคน้ีตอไป

จัดทําโดย : 
สุทธิรัตน  ชาลาธราวัฒน

แหลงขอมูลอางอิง :
1. “การลงทุนตางประเทศของไทยกับกรณีศึกษา ญี่ปุน จีน” 

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง www.fpri.or.th/wp
2. “ไทย-ญี่ปุน-จีน จัดสัมมนาดึงเม็ดเงินลงทุนพ้ืนท่ีอีอีซี” 

ที่มา: National Channel https://www.msn.com/th-th/video/news
3. “จนี-ญีปุ่น ลยุลงทนุ” ทีม่า: ชอง 16 TNN https://www.tnnthailand.com, 

www.thaiintermat.com
4. “คณิศ - ชงบอรดตั้งกองทุนพัฒนาอีอีซี 1 พันลาน

หวังใชเงินสะดวกไมตองผานคลัง” ที่มา: https://www.thaipost.net
5. “การลงทุนโดยตรงของญี่ปุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ในประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง: สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา”
    ที่มา: ธนณัฏฐ  รูปสม 

6. “แนวโนมการลงทุนญี่ปุนในไทย” ที่มา: ดร. บงกช  อนุโรจน 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 25 พฤศจิกายน 2562

7. “จีนผลักดันการลงทุนในตลาดโลกอยางตอเน่ือง” 
ที่มา: สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองกวางโจว, 

ธันวาคม 2555
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เก็บมาเลา

   นปจจุบัน สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป วยเนื่องจาก
   การทํางาน จากสํานักงานกองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
พบวา ปญหาสภาพแวดลอมการทํางานไมเหมาะสมน้ีกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัยของผู ปฏิบัติงานในสถานประกอบการส วนใหญ คือ
การยกเคลื่อนยายช้ินงานที่นํ้าหนักมาก การปฏิบัติงานทาทางซํ้า ๆ และทาทาง
การทํางานท่ีไมเหมาะสม ซึ่งหากเราเรียนรูหลักการยศาสตร มาประยุกตใช
ในสถานประกอบการ ปรับสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน 
จะทําใหปญหาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานลดลงได 
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูปฏิบัติงานใหดีขึ้น
 การยศาสตร คืออะไร…การยศาสตร (Ergonomics) เปนคําที่มาจาก
ภาษาก รีก  คือ  “e rgon” ที่ แปลว  า  งาน  (work )  และอีกคํ าหนึ่ ง
“nomos” ที่แปลวา กฎตามธรรมชาติ (Natural Laws) เมื่อนํามารวมกัน 
ไดความหมายวา กฎของงาน (Laws of Work) หรือหลักการปรับเปลี่ยน
สภาพงานใหเหมาะสมกับผู ปฏิบัติงาน (Fit the job to the man) หรือ
อีกนัยหนึ่ง การยศาสตร หมายถึงสหวิทยาการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของมนุษยในระบบงานตาง ๆ โดยมีองคประกอบปจจัยรวมคือ มนุษย อุปกรณ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในบริเวณงาน และงานท่ีกําลังปฏิบัติ 

แนวความคิดของการยศาสตรจะออกแบบ สราง และปรับปรุง
ระบบงานและองคประกอบปจจัยใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน ไดแก

1) ปจจัยมนุษย เชน อายุ เพศ ขีดความสามารถ ความสมบูรณ
ของรางกาย ความกระตือรือรนการทํางาน สัดสวนรางกาย ประสบการณ
ในการทํางาน การศึกษา ภูมิลําเนา เช้ือชาติ เปนตน

2) ปจจัยอุปกรณเครื่องมือ เชน ขนาด นํ้าหนัก ปุมบังคับ อุปกรณ
ควบคุม อุปกรณแสดงผล ความยุงยากในการใชอุปกรณ คูมือการใชอุปกรณ 
ระดับของความเปนอัตโนมัติ เครื่องแบบ เปนตน

3) ปจจัยสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น ระดับเสียง 
ระดับแสงสวาง ความส่ันสะเทือน การระบายอากาศ ระดับแรงดันอากาศ 
ปริมาณฝุนละออง ความเร็วลม เปนตน

4) ปจจัยงาน เช น ประเภทของงาน วัสดุที่ต องยกเคลื่อนยาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราการทํางาน ลักษณะทาทางของร างกาย 
ชวงเวลาการทํางาน วงจรของการปฏิบัติงานและการหยุดพัก ลักษณะงาน
ที่ผูปฏิบัติงานมีทาทางการทํางานซํ้า ๆ เปนตน

ตัวอยางการใชหลักการยศาสตรในการปฏิบัติงาน ไดแก 
       ● การออกแบบเพิ่มระดับความสูงและมุมองศาของโต ะทํางาน
ใหเหมาะกับลักษณะงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานไมตองกมโนมตัวเขาใกลชิ้นงาน 

หลักการยศาสตรหลักการยศาสตร
มีประโยชนอยางไรมีประโยชนอยางไร

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

       ● การยกเคลื่อนยายชิ้นงานเลี่ยงการปฏิบัติในทาทางที่ไมเหมาะสม
เชน การกมยกของ การยกช้ินงานพรอมกับการบิดเอ้ียวหมุนตัว เปนตน
ควรใชอุปกรณชวยเคล่ือนยายที่เหมาะสมกับงานและวัสดุที่จะยก หากตองยก
ยายวัสดุอยางตอเนื่อง ใหลดขนาดและนํ้าหนักของวัสดุที่ตองการยกยาย
 ● มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู ปฏิบัติงาน ชวงเวลาพักยืดเหยียด
กลามเนื้อที่เหมาะสม
 ในการนําหลักการยศาสตรประยุกตใชในสถานที่ทํางานอยางถูกตอง
จะชวยใหการออกแบบ สราง และปรับปรุงระบบงานมีความเหมาะสม
สําหรับการปฏิบัติงานของมนุษยมากที่สุด ผลที่ไดของประยุกตใชการยศาสตร
กอใหเกิดประโยชนมากมาย อาทิ ชวยใหผู ปฏิบัติงานปฏิบัติงานไดอยาง
สะดวกสบาย  เพิ่มความปลอดภัย  ลดป ญหาสุขภาพและการเกิดโรค
และอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้ง
ผลผลิตของระบบงานดวย และลดคาใชจายดานบุคลากรขององคกร 
 ตัวอยางหนึ่งในการออกแบบสถานที่ทํางาน ไดแก การออกแบบ
ใหพนักงานทุกคนทํางานไดสะดวกแมวาขนาดรางกายและรูปรางของแตละคน

ใ
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จะแตกต  างกัน  และให  เหมาะสมกับลักษณะงาน น้ัน  ประกอบด วย
1) งานละเอียด เชน งานประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส งานตรวจคุณภาพสินคา 
เปนตน ควรจัดระดับความสูงของงานใหสูงกวาความสูงระดับขอศอกพนักงาน 
5 เซนติเมตร และควรจัดใหมีที่หนุนหรือท่ีรองขอศอก 2) งานเบา เชน 
งานเอกสาร เป นต น ควรจัดระดับความสูงของงานให ตํ่ากว าความสูง
ระดับขอศอก ประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร 3) งานหนัก หรืองานท่ีตองออกแรงกด 
ควรจัดระดับความสูงของงานใหตํ่ากวาความสูงระดับขอศอก 20 - 40 เซนติเมตร 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานลักษณะยืน
✜ ปรับระดับความสูงของงานใหเหมาะสมกับขนาดรางกาย

  ของผูปฏิบัติงาน โดยใชความสูงระดับขอศอกเปนหลัก
✜ จัดสภาพงานท่ีตองทําอยูเสมอใหอยูในระดับที่หยิบจับไดงาย

  สะดวก และเหมาะสม
✜ หันชิ้นงานเขาหาตัว
✜ ใหรางกายอยูใกลชิ้นงาน
✜ จัดพื้นที่ทํางานใหกวางพอ สําหรับการเปล่ียนอิริยาบถ

  ระหวางปฏิบัติงาน
✜ ใชที่พักเทา หรือที่วางเทา หรือใหนํ้าหนักของรางกาย

  ไปยังขาขางใดขางหน่ึง
✜ หากเปนไปไดควรจัดที่นั่ง

ขอหามสําหรับผูปฏิบัติงานลักษณะยืน
✜ หามเอี้ยวหรือบิดตัวไปปฏิบัติงานดานหลัง หากจําเปน

  ควรหันไปหาช้ินงานทั้งตัว
✜ หามเอื้อมไปปฏิบัติงานเกินขอบเขตพ้ืนที่ทํางานปกติ
✜ หามเอื้อมไปปฏิบัติงานสูงเกินระดับไหลผูปฏิบัติงาน

สถานที่ทํางานสําหรับลักษณะงานนั่ง/ยืน
✜ ปรับสถานท่ีทํางานใหมีความสูงที่เหมาะสม
✜ ใชเกาอี้หมุนซึ่งปรับความสูงของท่ีนั่งได
✜ ปรับที่นั่งใหมีระดับตํ่ากวางานท่ีทําอยู 25 - 35 เซนติเมตร
✜ ใชที่พักเทาที่มีความสูง 40 - 50 เซนติเมตร

เกาอี้สําหรับนั่ง/ยืนทํางาน
✜ ที่นั่งควรมีความกวางอยางนอย 40 เซนติเมตร
✜ เลือกเกาอี้ที่มีพนักพิง ซึ่งสามารถรับนํ้าหนักไดทั้งแนวนอน

  และแนวต้ัง
✜ ที่นั่งไมควรหุมดวยวัสดุที่ลื่นหรือแข็ง
✜ เลือกเบาะที่นั่งที่มีความหนา 2 - 3 เซนติเมตร
✜ ควรจัดใหคนงานสามารถปฏิบัติงานไดทั้งในทาน่ังและยืน
✜ สําหรับพื้นที่ที่จํากัด ควรใชเกาอ้ีชนิดพับเก็บได
✜ เลือกเกาอี้ที่มีพนักพิง
✜ จัดใหมีเกาอี้นั่งพัก แมลักษณะงานน้ันจะตองยืนปฏิบัติงาน

  ตลอดเวลา

 การประยุกตใชการยศาสตรอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน ในสวนของ
องคกร ผูบริหาร สังคมผูรวมงาน ตองใหความสําคัญกับนโยบาย วัฒนธรรม
องคกร การจัดกิจกรรมในการใชหลักการยศาสตร ใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

สําหรับการปฏิบัติงานเพื่อปรับสภาพแวดลอมรวมกับในสวนของผูปฏิบัติงาน
ตองนําหลักการยศาสตรมาปฏิบัติจริงเพ่ือลดการเกิดโรคและอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงาน รวมถึงควรที่จะมีบุคลากรหลายสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ในการประยุกตใชหลักการยศาสตร เชน นักการยศาสตร  วิศวกรอุตสาหการ 
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน แพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาล เปนตน  
มารวมบูรณาการความรู ในแขนงตาง ๆ ในการออกแบบสถานที่ทํางาน
ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพ่ือลดอุบัติเหตุประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงานใหดีขึ้น

จัดทําโดย : 
สมพิศ นาคสุข

แหลงขอมูลอางอิง :
● รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
● พญ. ชีวรัตน ปราสาร แพทยอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
● B.Sarder, Sheik N. Imrhan and Nabeel Mandahawi “Ergonomic 

Workplace Evaluation of  An Asian Garment Factory”,  
J. Human Ergol, 2006, pp.45-51

● “Encyclopaedia of occupational health and safty 4th edition 
(Volume 3)”: International Labour Office  http://www.shawpat.or.th
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ขาราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เข  าร  วมรับฟ  งการบรรยายพิ เศษ  เรื่ อง 
สถาบันพระมหากษัตริย กับประเทศไทย 
โดยมี  นายสุ รพล  ชามาตย   รองปลัด
กระทรวง อุตสาหกรรม  เป  นประธาน
เป ดงาน  วันที่  23 พฤษภาคม  2562 
ณ  อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร 

นายณัฐพล  รั งสิตพล  ผู  อํ านวยการสํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รวมปลูกตนรวงผึ้ง พรรณไมประจําพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 
รัชกาลท่ี 10 โดยมี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ณ เทวาลัยประดิษฐาน องค พระนารายณ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

นายจุลพงษ   ทวีศรี  หัวหน า ผู ตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม พรอมด วยคณะผู ตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม เขาตรวจราชการ แนะนํา ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ  และปรึกษาหารือแนวทาง  ป ญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะตาง ๆ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมี
นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พรอมดวยผู บริหาร และเจ าหนาท่ี สศอ . 
ให การต อนรับ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว 
“ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ป 2562” วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2562พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2562

ณ บริเวณทองสนามหลวงณ บริเวณทองสนามหลวง


